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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan 
parlamentin alahuoneen perusteltu lausunto edellä mainitusta ehdotuksesta.
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LIITE

Parlamentin alahuoneen perusteltu lausunto

Toimitettu Euroopan parlamentin puhemiehelle ja neuvoston ja komission puheenjohtajille toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 6 artiklan nojalla.

Ehdotus direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta (7263/11)

Perussopimuksen kehys toissijaisuusperiaatteen noudattamisen arvioimiseksi

1. Toissijaisuusperiaate on saanut alkunsa halusta varmistaa, että kaikki päätökset tehdään mahdollisimman 

lähellä EU:n kansalaisia. Se määritellään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa:

"Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti unioni toimii aloilla, jotka eivät kuulu sen yksinomaiseen 

toimivaltaan, ainoastaan jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi keskushallinnon tasolla tai alueellisella 

taikka paikallisella tasolla riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan 

suunnitellun toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla."

2. EU:n toimielinten on huolehdittava jatkuvasti toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta 

tehdyssä pöytäkirjassa N:o 2 säädetyn toissijaisuusperiaatteen noudattamisesta1.

3. Komission on siksi kuultava laajasti eri tahoja ennen kuin se tekee ehdotuksen lainsäätämisjärjestyksessä 

hyväksyttäväksi säädökseksi, ja kuulemisessa on tarvittaessa otettava huomioon alueellinen ja paikallinen 

ulottuvuus.2

4. Pöytäkirjassa N:o 2 olevan 5 artiklan nojalla kaikkiin esityksiin, jotka koskevat lainsäätämisjärjestyksessä 

hyväksyttävää säädöstä, olisi liitettävä "selvitys", jonka sisältämien "yksityiskohtaisten" tietojen perusteella 

toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen noudattamista voidaan arvioida. Tämän selvityksen olisi sisällettävä

—  tietoja, joiden perusteella voidaan arvioida esityksen rahoitusvaikutuksia,

— kun kyse on direktiivistä, arviointi sen vaikutuksista kansalliseen ja tarvittaessa alueelliseen lainsäädäntöön

sekä

— laadulliset, ja aina kun se on mahdollista, määrälliset, perusteet, joiden perusteella todetaan, että unionin 

tavoite voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla.

                                               
1 Ks. pöytäkirjassa N:o 2 oleva 1 artikla.
2 Ks. pöytäkirjassa N:o 2 oleva 2 artikla.
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Selvityksessä olisi myös osoitettava, että esityksessä on otettu huomioon, että unionille, jäsenvaltioiden 

hallituksille, alueellisille tai paikallisille viranomaisille, taloudellisille toimijoille ja kansalaisille aiheutuvan 

taloudellisen tai hallinnollisen rasituksen olisi pysyttävä mahdollisimman pienenä ja sen olisi oltava suhteutettu 

saavutettavaan tavoitteeseen.

5. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdan 

nojalla kansalliset parlamentit huolehtivat toissijaisuusperiaatteen noudattamisesta pöytäkirjassa N:o 2 

määrättyjen menettelyjen eli perusteltua lausuntoa koskevan menettelyn mukaisesti.

Aiempi pöytäkirja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta

6. Amsterdamin sopimuksen liitteenä oleva aiempi pöytäkirja toissijaisuus- ja suhteellisperiaatteen 

soveltamisesta tarjosi hyödyllisiä ohjeita siitä, miten toissijaisuusperiaatetta oli määrä soveltaa. Nämä ohjeet 

ovat edelleen asiaankuuluva indikaattori toissijaisuusperiaatteen noudattamiselle:

"Jotta yhteisön toiminta olisi perusteltua, toissijaisuusperiaatteen molempien ehtojen on täytyttävä: 

suunnitellun toiminnan tavoitteita ei voida riittävällä tavalla toteuttaa jäsenvaltioiden toiminnan avulla 

niiden valtiosääntöjärjestelmän puitteissa, ja ne voidaan tämän vuoksi toteuttaa paremmin yhteisön 

toiminnan kautta.

Arvioitaessa edellä mainittujen edellytysten täyttymistä olisi noudatettava seuraavia suuntaviivoja:

• tarkasteltavaan asiaan liittyy useisiin jäsenvaltioihin vaikuttavia näkökohtia, joita ei voida 

tyydyttävästi säännellä jäsenvaltioiden toiminnalla,

• pelkkä jäsenvaltioiden toiminta tai yhteisön toimimattomuus olisi ristiriidassa 

perustamissopimuksessa olevien vaatimusten kanssa (kuten tarve oikaista kilpailun vääristyminen 

tai välttää peiteltyjä kaupan esteitä taikka vahvistaa taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta) 

tai vahingoittaisi muutoin merkittävästi jäsenvaltioiden etuja,

• yhteisön tasolla toteutetusta toiminnasta olisi selkeästi etua laajuutensa tai vaikutustensa vuoksi 

jäsenvaltioiden tasolla toteutettuun toimintaan verrattuna."3

Ehdotus

                                               
3 5 artikla.
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7. Ehdotetun direktiivin tarkoituksena on ottaa käyttöön yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja (CCCTB).

CCCTB:llä otettaisiin käyttöön yhteiset yhtenäiset säännöt EU:n jäsenvaltioihin sijoittautuneiden yritysten 

verotettavien voittojen veropohjan laskemiseksi ja annettaisiin konsernien laskea EU:n laajuiset yhteiset 

kokonaisvoittonsa verotustarkoituksia varten.

8. Tämä voitto osoitettaisiin sitten konserniin kuuluville yrityksille myynnistä, henkilöstömenoista, työvoiman 

määrästä ja omaisuuseristä kussakin jäsenvaltiossa koostuvan jakokaavan perusteella. Jäsenvaltiot verottaisivat 

sitten yrityksille kyseisessä jäsenvaltiossa jaettuja voittoja.

9. Voiton osoittaminen tällä perusteella olisi huomattava muutos vallitsevaan tilanteeseen – nykyisessä 

järjestelmässä kussakin jäsenvaltiossa on erillinen kirjanpito tulojen sijainnin ja siten maksettavan veron 

määrittämiseksi. Ehdotuksella jaettaisiin veropohja uudelleen jäsenvaltioiden välillä, mutta ne asettaisivat 

edelleen omat yhtiöverokantansa.

10. Jos direktiivi annetaan, se on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä. Jäsenvaltioiden olisi siten 

hallinnoitava kahta erillistä verojärjestelmää, omaa olemassa olevaa kansallista järjestelmäänsä, jonka voimassa 

oleva lainsäädäntö kattaa, ja CCCTB:tä. Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen mukaan se ei edellyttäisi 

mukauttamista voimassa olevaan Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntöön, mutta lisäisi kustannuksia: uusia 

kustannuksia, jotka liittyvät koordinoinnin tarpeeseen muiden hallinnonalojen kanssa, ja kertaluontoisia 

kustannuksia, joita ovat esimerkiksi henkilöstön koulutusta ja atk-järjestelmien päivittämistä koskevat tarpeet.

Vaikutusten arviointi

11. Komission ehdotukseen on liitetty perustelut, yhteenveto vaikutusten arvioinnista ja itse vaikutusten 

arviointi. Vaikutusten arvioinnissa on noudatettu pääsihteeristön julkaisemia vaikutusten arviointia koskevia 

suuntaviivoja, joten siinä on "i) kuvaus konsultaatioprosessista, ii) kuvaus ongelmista, iii) lausunto toimenpiteen 

tavoitteista, ja iv) vertailu sellaisten vaihtoehtoisten toimenpiteiden välillä, joilla samat tavoitteet voitaisiin 

saavuttaa".4 Siinä on myös tulokset viidestä komission tekemästä tutkimuksesta. Neljä vaihtoehtoista 

toimenpidettä ovat ehdotettu vapaaehtoinen CCCTB, pakollinen CCCTB, vapaaehtoinen yhteinen 

yhtiöveropohja (jossa erillinen kirjanpito säilyy verotettavan tuloksen yhdistämisen sijasta) ja pakollinen 

yhteinen yhtiöveropohja.

                                               
4 Perustelut, s. 7.
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12. Komission suosimaa vaihtoehtoa koskevan vaikutusten arvioinnin mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan 

osuus EU:n laajuisesta yhtiöveropohjasta nousisi 20,3 prosentista 20,5 prosenttiin, jos se osallistuisi kaikkien 

muiden 26 jäsenvaltion ohella.

13. Vaikutusten arviointi osoittaa, että EU:n tasolla sillä olisi kielteiset vaikutukset investointeihin (-0,74–

0,87 %), työllisyyteen (0–0,01 %) ja BKT:hen (-0,15–0,17 %) ja sosiaaliturvan osalta saataisiin vain vähäistä 

hyötyä (+0,02 %).

14. Yhdistyneen kuningaskunnan osalta se osoittaa kielteisiä vaikutuksia investointeihin (-0,77–0,93 %), 

työllisyyteen (-0,03–0,04 %) ja BKT:hen (-0,02–0,05 %) ja vain vähäistä hyötyä sosiaaliturvan osalta 

(+0,02 %).

15. Komissio tunnustaa, että ehdotuksen tarkkaa vaikutusta yksittäisten jäsenvaltioiden verotuloihin on vaikea 

ennustaa. Ehdotuksella jaettaisiin EU:n yhtiöveropohja tehokkaasti uudelleen jäsenvaltioiden välillä 

kohdentamisperusteiden nojalla. Perusteluissa todetaan, että

järjestelmän vaikutus jäsenvaltioiden tuloihin riippuu loppujen lopuksi siitä, miten erilaisia 

veroinstrumentteja tai sovellettavia verokantoja mahdollisesti mukautetaan kansallisilla toimenpiteillä. 

Tältä osin on vaikea ennustaa järjestelmän tarkkaa vaikutusta kuhunkin jäsenvaltioon. Jos kuitenkin 

veropohjan kohdentaminen jäsenvaltioiden välillä ei vastaa liiketoiminnan laajuutta, voidaan 

poikkeuksellisesti soveltaa suojalausekkeessa mainittavaa vaihtoehtoista menetelmää.5

Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen näkemys

16. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus katsoo, että komission arvioissa ehdotuksen vaikutuksesta 

Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja koko vaikutusten arvioinnissa on merkittäviä puutteita. Se ei hyväksy 

olettamaa, jonka mukaan CCCTB on välttämätön ehdotuksen laaja-alaisempien tavoitteiden saavuttamiseksi tai 

että 27 erilaista kansallista yhtiöveropohjaa haittaa luonnostaan sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Se ei 

ole vakuuttunut siitä, että CCCTB:tä tarvitaan parantamaan EU:n yhtiöverojärjestelmien yksinkertaisuutta ja 

tehokkuutta. Se katsoo, että rajatylittävän toiminnan esteitä, joihin ehdotuksen väitetään puuttuvan – sääntöjen 

noudattaminen, kaksinkertainen verotus ja liikeverotus – voidaan käsitellä muilla tavoilla, kuten epävirallisella 

koordinoinnilla tai kahdenvälisillä ratkaisuilla. Se ei siksi ole vakuuttunut siitä, että komissio on perustellut 

riittävän hyvin sitä, että tarvitaan unionin tason toimintaa tai että ehdotuksessa noudatetaan toissijaisuus- ja 

                                               
5 Sivu 6.
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suhteellisperiaatteen vaatimuksia. Kun neuvottelut alkavat, hallitus painostaa komissiota tekemään kaikki 

lisäanalyysit, joita se voi tehdä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen noudattamisesta.

Direktiivin näkökohdat, joissa ei noudateta toissijaisuusperiaatetta

17. Parlamentin alahuone katsoo, että ehdotuksessa direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta ei 

noudateta pöytäkirjalla N:o 2 komissiolle säädettyjä menettelyä koskevia velvoitteita eikä toissijaisuusperiaatetta 

seuraavalta osin:

i) Menettelyä koskevien velvoitteiden noudattamatta jättäminen

18. Vaikutusten arvioinnin 2.4 kohdassa (toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteesta) ei ole "selvitystä", jonka 

avulla olisi mahdollista arvioida "yksityiskohtaisesti" toissijaisuusperiaatteen (ja suhteellisuusperiaatteen) 

noudattamista, kuten pöytäkirjassa N:o 2 olevassa 5 artiklassa edellytetään. Vaikutusten arvioinnin 

yhteenvedossa todetaan, että vaikutusten arvioinnissa noudatettiin pääsihteeristön julkaisemia vaikutusten 

arviointia koskevia suuntaviivoja, jotka eivät näytä sisältävän säännöstä pöytäkirjassa N:o 2 olevan 5 artiklan 

mukaista selvitystä (ks. edellä 11 kohta). Vaikutusten arvioinnin 2.4 kohta ei ole läheskään selvitys, jolla 

perustellaan unionin tason toiminta, ja siinä on myös merkityksettömiä näkökohtia oikeusperustasta ja EU:n 

perusoikeuskirjan noudattamisesta:

2.4. Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaate

Yhteisön [sic] oikeudesta toimia suoran verotuksen alalla säädetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 115 artiklassa, jossa säädetään että "[n]euvosto antaa yksimielisesti erityisessä 

lainsäätämisjärjestyksessä sekä Euroopan parlamenttia ja talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan direktiivejä 

jäsenvaltioiden sellaisten lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä, jotka suoraan 

vaikuttavat sisämarkkinoiden toteuttamiseen ja toimintaan". Suunnitellut vaihtoehtoiset toimenpiteet ovat 

lisäksi yhdenmukaisia EU:n perusoikeuskirjan kanssa.

Kuten aiemmissa kohdissa on pantu merkille, nykyiset 27 erilaisen kansallisen yhtiöverojärjestelmän 

puitteet haittaavat sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Jäsenvaltiot eivät voi tarjota tähän ongelmaan 

kattavaa ratkaisua. Kunkin jäsenvaltion erikseen suunnittelemat ja täytäntöönpanemat koordinoimattomat 

toimet johtaisivat tällaiseen samanlaiseen tilanteeseen, jossa veronmaksajien olisi edelleen asioitava eri 
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verohallinnon kanssa jokaisella lainkäyttöalueella, jossa niillä on veronalaista toimintaa. Yhteisön toimia 

tarvitaan yhteiset säännöt sisältävien oikeudellisten puitteiden laatimiseksi. Komissio on antanut aloitteen 

ottaen huomioon, että toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltiot voivat vapaasti määrittää verotulojen 

koon ja koostumuksen.

Tämän ehdotuksen nojalla toteutettava toimenpiteet ovat soveltuvia ja tarpeellisia haluttujen tavoitteiden 

saavuttamiseksi (eli ovat suhteellisuusperiaatteen mukaisia). Tässä asiakirjassa tutkitut kattavat ehdotukset 

eivät johda yhtiöverokantojen yhtenäistämiseen EU:ssa, eikä niillä siten rajoiteta jäsenvaltioiden 

valmiuksia vaikuttaa niiden toivomaan yhtiöverotulojen määrään. Niillä ei puututa kansallisiin päätöksiin, 

jotka koskevat julkisen sektorin toimien kokoa ja verotulojen koostumusta. Niissä ehdotetaan aiempaa 

tehokkaampaa tapaa hallita yhteisesti ongelmia, jotka johtuvat kansallisten yhtiöverojärjestelmien 

lohkoutumisesta, aiempaa tehokkaampien sisämarkkinoiden aikaansaamiseksi. Toissijaisuusperiaatetta 

koskevan yhteisen näkemyksen mukaisesti niillä tarjotaan ratkaisu 27:stä erikseen toimivasta kansallisesta 

verojärjestelmästä johtuvien markkinahäiriöiden selvittämiseen yhteisesti.6

19. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan olettama on, että päätökset olisi tehtävä mahdollisimman 

lähellä unionin kansalaisia. Poikkeamaa tästä olettamasta ei pitäisi katsoa itsestäänselvyydeksi, vaan se pitäisi 

perustella riittävän yksityiskohtaisesti ja selkeästi, jotta unionin kansalainen voi ymmärtää laadulliset ja 

määrälliset perusteet, joiden perusteella tehdään päätös, jonka mukaan unionin toiminta on perusteltua 

kansallisen toiminnan sijaan. Komissio ei ole pystynyt vaikutusten arvioinnissaan vastaamaan sille pöytäkirjassa 

N:o 2 olevan 5 artiklan nojalla asetettuihin velvoitteisiin esittää yksityiskohtainen selvitys 

toissijaisuusperiaatteesta.

ii) Toissijaisuusperiaatteen noudattamatta jättäminen

20. Ehdotuksen johdanto-osan ensimmäisessä kappaleessa asetetaan lainsäädännöllinen tavoite:

"(1) Yhtiöt, jotka haluavat harjoittaa unionin sisällä rajatylittävää liiketoimintaa, kohtaavat vakavia esteitä 

ja markkinavääristymiä, koska erilaisia yhtiöverojärjestelmiä on 27. Nämä esteet ja vääristymät haittaavat 

sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Ne jarruttavat unionissa tehtäviä investointeja ja ovat 3 päivänä 

maaliskuuta 2010 annetussa komission tiedonannossa ”Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja 

osallistuvan kasvun strategia” vahvistettujen prioriteettien vastaisia. Ne ovat myös ristiriidassa erittäin 

kilpailukykyisen sosiaalisen markkinatalouden asettamien vaatimusten kanssa."7

                                               
6 Sivut 15–16.
7 Ehdotuksen sivu 11.
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21. Tämän tavoitteen yhdenmukaisuutta toissijaisuusperiaatteen kanssa arvioidaan edellä 6 kohdassa esitettyjen 

ohjeiden nojalla.

22. Vaikutusten arvioinnissa on pikemminkin olettama eikä selkeitä todisteta laadullisten ja määrällisten 

indikaattorien muodossa, että tarkasteltavaan asiaan liittyy useisiin jäsenvaltioihin vaikuttavia näkökohtia, joita 

ei voida tyydyttävästi säännellä jäsenvaltioiden toiminnalla, esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan 

hallituksen ehdottamalla epävirallisella koordinoinnilla.

23. Vaikutusten arvioinnissa on myös pikemminkin olettama eikä selkeitä todisteita laadullisten ja määrällisten 

indikaattorien muodossa, että pelkästään jäsenvaltioiden toiminta tai EU:n toiminnan puute olisi ristiriidassa 

EU:n perussopimusten vaatimusten kanssa, tässä tapauksessa sisämarkkinoiden kanssa. Vaikka on selvää, että 

erilaiset yhtiöverojärjestelmät luovat lisärasituksia useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa toimiville yrityksille 

ja että yhtenäinen yhtiöveropohja keventäisi näitä rasituksia, se ei tarkoita samaa kuin komission esittämä väite, 

että kyseiset rasitukset olisivat haitta sisämarkkinoiden toiminnalle.

Verotusesteet, joita EU:n yritykset kohtaavat laajentuessaan kansallisten rajojen yli, voidaan määritellä 

markkinoille tulon rajoituksista johtuviksi kustannuksia lisääviksi esteiksi. Kyseisten esteiden 

poistaminen muistuttaa vapauttamista koskevaa politiikkaa, jota on analysoitava sisämarkkinoille 

sijoittautumisen vapautta koskevissa puitteissa.8

Vaikutusten arvioinnissa ei ole riittävästi todisteita tämän ehdotuksen oikeuttamiseksi sillä perusteella, että "se 

muistuttaa vapauttamista koskevaa politiikkaa, jota on analysoitava sisämarkkinoille sijoittautumisen vapautta 

koskevissa puitteissa".

24. Vaikutusten arvioinnissa ei ole riittävästi todisteita laadullisten ja määrällisten indikaattorien muodossa siitä, 

että EU:n tason toiminnasta olisi selviä etuja sen laajuuden tai vaikutusten perusteella verrattuna jäsenvaltioiden 

tason toimintaan. Vaikka verotusta koskevien sääntöjen noudattamista koskevien kustannusten arvioidaan 

olevan noin seitsemän prosenttia, vaikutusten arviointi osoittaa kielteisen vaikutuksen investointeihin, 

työllisyyteen ja BKT:hen EU:n tasolla ja vain vähäistä hyötyä sosiaaliturvan osalta. Jäsenvaltioiden edut ovat 

yhtä kyseenalaisia: suojalauseke katsotaan tarpeelliseksi, jotta vaihtoehtoista jakomenetelmää voidaan soveltaa, 

jos veropohjan uudelleenjakaminen jäsenvaltioiden välillä katsotaan epäoikeudenmukaiseksi jotakin 

jäsenvaltiota kohtaan.

25. Näistä syistä parlamentin alahuone katsoo, että tässä ehdotuksessa ei noudateta toissijaisuusperiaatetta.

                                               
8 Vaikutusten arvioinnin 2.3 kohta "Yhteenveto ongelmista ja perusnäkemys", sivu 14.
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